O zážitky nikdy nie je núdza, ale o tie na ktoré
nikdy nezabudnem.....tých veľa v skutočnosti nebýva ..
Hmm....., v živote často nebýva veľa nezabudnuteľných zážitkov. Ale o to je to krajšie, ak sa spájajú
s pracovnou činnosťou. A j jeden z týchto krásnych zážitkov by som chcel napísať a podeliť sa o ne
s Vami.
Začalo to všetko v nedeľu 9. 10. 2016 na obed odchodom zo Železničnej stanice Trnava. Boli
sme 10 žiaci z tried III.DA, III.DB, III.C a pani učiteľka. Cestovali sme do Českej republiky do
staročeského mesta Olomouc na odbornú prax v rámci projektu Erasmus+. Celý projekt bol
financovaný z prostriedkov EU. Ubytovaní sme mali byť v hoteli IBIS na okraji centra mesta. Cesta nám
rýchlo ubiehala, pretože každý z nás bol plný očakávania a veľmi sme sa tešili na prvú odbornú prax
v zahraničí. Hneď po príchode na hotel s taxíkmi nás čakala chutná večera. Po večeri sme dostali od
nášho českého partnera, ktorý v rámci spolupráce s našou koordinátorkou projektu a zároveň
dozerajúcou pani učiteľkou poskytol všetky potrebné informácie o podnikoch, v ktorých budeme
vykonávať každodennú prax 14 dní. Každý z nás dostal aj písomný zoznam najdôležitejších informácii,
mapu starobylého mesta, infotrasu mestských dopravných spojení a ponuku možných výletov po
pracovnom dní a cez víkendové voľno. Hlavu som mal z toho ako balón a od únavy som ani nevedel ,
kedy a ako som zaspal.......

Prácu sme vykonávali podľa itineráru v dohodnutých podnikoch a podľa rozdeľovníka minimálne po
dvoch až troch žiakov.
Meno žiaka
AUGUSTINOVÁ Kristína
ZSUFAIOVÁ Kristína
KLIMO Samuel
FRATRIČ Martin
KUPEROVÁ Nina
MORAVANSKÝ Matúš
ČIŽNÁR Dominik
SZÁZ Mark
VYSKOČ Lukáš
PUKANEC Martin

Podnik a zodpovedný tútor
ČSAD Logistik Ostrava a.s.,
Katařina ZAVÍRALOVÁ
KIDSOK a.s.,
Ing. Katařina SUCHÁNKOVÁ
KAR - mobil s.r.o.,
Zdeněk VLÁČIL
DPMO a.s.,
Ing. Pavel ZATLOUKAL

Pracovali sme denne od 8.00 hod do 14.30 hod. Náplň našej praxe zodpovedala nášmu odboru
vzdelávania v škole. Priamo v praxi sme aplikovali získané teoretické vedomosti, osvojili sme si
pracovný režim, pracovné prostredie a naučili sme sa pracovať i v podnikovom systéme a spoznali sme
nových ľudí a ich zvyklostiach na západ od našich hraníc.

V dopravnom podniku mesta Olomouc (ďalej len DPMO) sme mali možnosť pracovať na oddelení
dispečingu. Všetci zamestnanci boli veľmi milí, venovali sa nám, rozprávali a vysvetľovali nám všetko, o čo
sme ich žiadali.
Napríklad okrem
iného na záver
stáže
v dispečingovom
centre
DPMO
nám
umožnili
v systéme
napísať aj krátku
správu - DPMO
zdraví študentov
z SPŠDTT. Táto
správa sa objavila
na
všetkých
zástavkách električiek v celom meste Olomouc v čase od 12.00 do 14.00 hod a to v dňoch 14. a 15. 10.
2016. Bol to pre mňa a spolužiaka neopakovateľný zážitok.......neviem ani odstupom času na to zabudnúť.
Neviem si vynachváliť ani ubytovanie na spomínanom hoteli, kde som sa cítil ako na dovolenke. Izby po
dvoch, alebo troch s vlastnou kúpeľnou a WC, internetové pripojenie WiFi, pre dievčatá fén, tekuté mydlo
a šampón samozrejmosťou. Ach ti raňajky, švédske stoly s bohatou ponukou ovocia, pečiva niekoľko
druhov, ovocné šaláty, nápoje ako káva, čaj a rôzne nealko. Mohli sme sa obsluhovať pokiaľ sme vládali.
Večera bola taktiež zabezpečená na hotely a bula chutná. Cez víkend bolo stravovanie zabezpečené mimo
hotel v reštaurácii políž. Aj tam bola strava chutná a veľké množstvo.
A v podnikoch každý deň okolo 12.00 hodine nám cateringová služba priviezla chutný obed, ktorý sme
si mohli vopred vybrať z deviatich možných ponúk. Po práci sme mali vždy krátky odpočinok na hoteli.
Navzájom sme si rozprávali naše skúsenosti z práce, nové informácie a zároveň nás pani učiteľka
monitorovala a aktívne sa zapájala do diskusie z prvých zážitkov v podnikoch. Prípadne nedostatky
promptne riešila s hostiteľskou organizáciou a tie sa už do konca praxe
neobjavili. Po krátkom oddychu sme
mali každý deň animačný program,
ktorý sme si vždy vybrali predchádzajúci
deň po večeri. Často sme aj chodievali
na krátke prechádzky mestom, kde sme
spoznávali
nekonečné
množstvo
historických kultúrnych pamiatok.
Navštívili sme aj katedrálu sv. Václava,
ktorá bola postavená v 12. storočí.
Priložil som aj obrázok. V centre mesta
sme spoznali aj pamiatku - Stĺp
najsvätejšej Trojice, ktorý bol zapísaný
v roku 2000 do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Mnohí z nás ani
nevedeli, že v Olomouci sa nachádza aj Orloj, ktorý je starší ako Pražský. Je zhotovený na severnej strane
mestskej radnici. Je iný ako spomínaný Pražský, pretože namiesto svätých apoštolov sa v okienkach
radnice striedajú - robotník, mäsiar, futbalista, chemik a mliekarka.

Pekný výhľad na celé mesto Olomouc sme mali z radničnej veže, ktorá je vysoká 75
metrov a na vrchole nám poskytla obrazovú informáciu celého okolia pomocou
fotografií a presného označenia daného miesta na
horizonte
mesta.
Veľmi
poučný
projekt.

Cez víkend sme navštívili ZOO Olomouc na Svätom kopečku na mieste niekoľko kilometrov za
Olomoucou. Veľa srandy sme zažili aj v Bowling centre Šantovka, kde sme navzájom súťažili. Všetci
sme mali skvelú náladu a radovali sme sa z výhry Martina P. Raz sme
navštívili aj kino Cinemas v Šantovke, kde sme si pozreli thriller Inferno
v hlavnej úlohe s Tomom Hanksom. Kvôli zhoršeniu počasia počas
druhého týždňa sme nemohli navštíviť vonkajší autodrom a zajazdiť si
na motokárach, ale vôbec neľutujem. Vyvážili to iné aktivity. Škoda, že
výstavu Flóra Olomouc otvorili až posledný deň, ale vtedy som už
zháňal po darčekových obchodoch suveníry pre moju rodinu.
Mohol by som i ďalej pokračovať v písaní krásnych zážitkov..... Ale som úprimne rád, že som sa
mohol zúčastniť tejto odbornej praxe v zahraničí v rámci tohto programu. Všetko bolo tak svedomito,
profesionálne až nadčasovo pripravené, zorganizované a zabezpečené na vysokej úrovni, či už od
organizácií, kde sme pracovali, ale aj od našich oboch odborných učiteľov, ktorí sa podieľali na
samotnom projekte a zodpovedne dozerali na nás počas trávenia voľného času. Veľa žiakov mi len
môže ticho závidieť v dobrom slova zmysle, že som sa zúčastnil takejto zahraničnej stáže v rámci
tohto programu Erasmus+. Ak by som mal ešte raz možnosť zúčastniť sa takéhoto projektu ani sekundu
neváham a idem opäť . Možno sa mi to podarí na vysokej škole.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí nám umožnili sa zúčastniť programu Erasmus+,
ale aj svojim rodičom, že ma morálne podporili pri rozhodovaní sa. Bolo to niečo nové a mal som
z toho spočiatku obavu. Ešte raz vďaka.
Anonymný účastník projektu

